M48
Motie Een provinciale norm voor toiletten in natuur- en recreatiegebieden
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 juni 2021 ter behandeling van het
statenvoorstel aanvullende kaders recreatie en toerisme (PS2021BEM16)
Constaterende dat:
Er volgens de toiletalliante en de Maag- Lever Darmstichting in Nederland twee miljoen buik- en
anderhalf miljoen blaaspatienten zijn die bij aandrang binnen 5 minuten behoefte hebben aan een
toiletvoorziening 1;
Overwegende dat:
•
•

•

Natuurbeleving belangrijk is voor het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners;
Toegankelijke toiletvoorzieningen mensen in staat stellen activiteiten te doen die hun welzijn
verbeteren (één op de tien Nederlands blijft regelmatig of soms thuis bij gebrek aan
voorzieningen)
Veel gemeenten al een toiletnorm hanteren voor stads- en dorpscentra en drukke
voetgangersgebieden van een toilet om de 500 meter.

Voorts overwegende dat:
•

•
•

•

De beleidskaders recreatie en toerisme het belang van voldoende en gevarieerd aanbod van
vrijetijdsvoorzieningen onderstrepen en hier een faciliterende rol voor de provincie is
weggelegd;
Bovenlokale recreatieterreinen voor iedereen toegankelijk moeten zijn;
Het VN verdrag handicap op 14 juli 2016 in Nederland in werking trad en overheden,
waaronder ook nadrukkelijk de provincies, een rol hebben bij de uitvoering ervan door de
wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken;
Op veel plaatsen al opengestelde toiletten zijn, bijvoorbeeld bij horeca en bezoekerscentra,
die ook al vindbaar zijn via de hogenood app.

Spreken als haar mening uit dat:
De provincie Utrecht streeft naar voldoende toiletvoorzieningen voor haar inwoners en bezoekers en
daarbij een norm hanteert van tenminste één openbaar of opengesteld toilet op:
-

elke 25 kilometer langs provinciale fietsroutes 2;
elke 5 kilometer langs provinciale wandelpaden 3;
elke parkeerplaats bij een bovenlokaal natuur- of (dag)recreatiegebied en bovenlokaal
recreatieterrein;

En gaan over tot de orde van de dag,
André van Schie, VVD
Mieke Hoek, 50PLUS
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https://www.mlds.nl/content/uploads/Whitepaper-Toiletten-in-natuur-en-recreatiegebieden.pdf
Het recreatief hoofd(route)netwerk fiets en de provinciale snelfietsroutes
Het provinciaal wandelroutenetwerk

